
Haveforeningen Hestholm – Vestbuen 75, Kontor ved Morgenfruestien 1, 2750 Ballerup 
 

Referat 
 
Bestyrelsesmøde 
24. september 2019 
17.00 – 21.00 

Møde indkaldt af: Formand Helle 

Deltagere: Christopher, Martin, Mathilde, Anne, Helle, Bettina 

Fraværende: - 

Læs: - Referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referent; Bettina 

Punkter til gennemgang: 
 

1. Godkendelse af referat 
Referater er godkendt 
 

2. Opfølgning fra sidst 
 
 

3. Stikontrol 2019 
Der arbejdes videre med opgaven og mail bliver sendt ud snarest 
 

4. Fællesarbejdsdage i fremtiden 
Der bliver arbejdet på at lave om i mulighederne for arbejdsdage, hvor man nok ville 
kunne vælge mellem flere arbejdsdage i stedet for at få udleveret faste dage. I hører 
nærmere når næste have-sæson starter. 

• Byg en bro 
Der er regnet på en ny bro over åen – til 5000kr – enstemmigt vedtaget 

• Nye vejtræer 
12 træer skal udskiftes – der arbejdes på en billigere pris på træerne, samt 
råd om bedre træer der ligner dem der er. Der bevilliges enstemmigt penge 
til træerne så de kan plantes her i efteråret. 
 

5. Samarbejdspartnere/frivillige i foreningen 
• Ulykkesforsikring vedr. elitehold/skraldemænd 

Vi har en ulykkesforsikring hos ALKA – i det tilfælde nogen kommer til skade. 
VI undersøger hvad og hvor meget vi er dækket. 
 

6. Tilbud på sprøjtning af ukrudt 
Punktet flyttes til næste møde 
 

7. Lillelund –nye bestyrer? 
Der er vist interesse for at overtage Lillelund. Bestyrelsen mødes med de 
interesserede og får styr på om de reelt ønsker at overtager bestyrelsen af Lillelund. 
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8. Økonomi/regnskab 
Haveleje er sendt til opkrævning til alle. Der sendes opkrævninger ud for fraværelse 
af fællesarbejdet. Alt er nu bogført, men ikke lavet regnskabet helt færdigt – det 
kommer med til næste bestyrelsesmøde. 
 

9. Vejledning til venteliste 
Der er en vejledning på hjemmesiden. Opskrivning sker IKKE udenfor de anførte 
dage.  Om næste års opskrivningsmåde laves om, tager vi op når sæsonen 2020 
starter. 
 

10. Salg af haver. 
Udskydes til næste sæson. 
 

11. Arbejdsopgaver fordeling 
Forretningsordnen vil vi gennemgå en weekenddag i starten af næste år. 
 

12. Bestyrelsen – Tines udtrædelse 
Tine har valgt at udtræde af bestyrelsen til sidste bestyrelsesmøde.  Bestyrelses bad 
hende overveje sin beslutning, og hun har nu haft en betænkningstid til at fortryde, 
hvilket ikke er tilfældet.  
 

13. Medlemsmailen og øvrige mailadresser der bør lukkes 
Mail-adresser der ikke bliver passet af nogen nedlægges. 
 

14. Indkomne breve og mails 
Som tidligere skrevet til referat deltager bestyrelsen IKKE i diskussioner på facebook. 
Facebook gruppen er ikke hverken ejet eller bestyret af Hestholms bestyrelse. Til 
plænemøder bliver der snakket om løst og fast – alt efter hvad dem der møder op 
ønsker at spørge ind til. Der opfordres til at man deltager i dem hver den 3. torsdag i 
måneden. 
 
Mail vedrørende sumpen – hvor der står høje birketræer. Man ønsker at beskære 
dem, da de skygger for haverne. Martin tager sig af dette. 
 
Det koster 2000kr at få leveret en container til alt andet en køkkenaffald i en 
weekend – fredag til mandag, samt 950kr pr. ton til afskaffelse.  Den skal være 
bemandet – så ingen smider malerrester, kemikalier og andet der ikke må være i. 
Dette bliver en udskrivning på ca. 8000kr. Der bevilliges at afprøve dette i næste 
sæson. 
 
Der blev til generelforsamlingen i 2018 godkendt 2 vejbump på Hestholm Alle - 
ifølge referatet. Resten af bumpene er ikke godkendt - derfor fjernes de efter mange 
klager på dem. Til generelforsamlingen 2020 tages et forslag op mht. helt at fjerne 
de sidste 2 bump og erstatte dem med vejchikaner i stedet. 
 



Referat 

3 

Vi får internetforbindelsen sat op med mere data, da det er for lidt den mængde vi 
har på nuværende tidspunkt. 
 

15. Nyt fra formanden (Salg af havehuse, Venteliste/Udbud) 
Hussalg er en stor opgave, men det kører og der er styr på det.  
Når man ønsker en vurdering – uanset om det er med henblik på salg eller 
omlægning af lån – skal man benytte sig af linket på hjemmesiden. 
 

16. Nyt fra Næstformanden 
Vi har talt om principper generelt for regler i foreningen. Vi er enige om at der er ens 
regler for alle haver, og alle henvendelser bliver behandlet neutralt og efter de 
gældende regler. 
 
Vi påbegynder nyt låsesystem med større sikkerhed..  Startende med kontoret, 
skralderummet og depotet. Det koster i omegnen af 17.000kr – og låsene kan 
overflyttes til nye døre (fx det nye kontorhus) – det er enstemmigt vedtaget. 

 
17. Bordet rundt/Evt. 

Der ønskes en ny traktor til foreningen. Inden næste møde, får vi nogle af 
skraldemændene med ud og kikke på en ny, alt efter hvad deres behov er – og 
derefter kommes der med et par forslag. 
 
Parkeringspladserne på plads 2 og 3 er overfyldte. Der kan anlægges ny 
parkeringsplads ved Tvær alle så der udvides med 20-30 biler. Det koster ca. 25.000 
kr. at anlægge den selv, i samarbejde med eliteholdet. Punktet tages op på 
generelforsamlingen 2020. 
 
Præmiehavefest lørdag d. 29. september – Helle, Christopher og Katinka deltager.  
 
Alle haveejere bedes fremover sætte både havenummer og husnummer på deres 
postkasser. 
 
 

 


